
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до розрахунку тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування,  постачання без використання  ЦТП, ІТП для 

потреб населення,  бюджетних установ,  інших споживачів, релігійних 

організацій   

КП «Міськтепловоденергія»  

(код ЄДРПОУ 36588183, м. Кам’янець-Подільський) 

 

 

 

КП «Міськтепловоденергія» діяльність з надання послуг розпочало з 1 лютого 2010 р. 

Відповідно до рішення Кам’янець – Подільської міської ради  № 4 від 05.02.2010 

року «Про визначення виконавцем житлово-комунальних та інших послуг КП 

«Міськтепловоденергія», міська рада вирішила визначити КП «Міськтепловоденергія» 

виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. 

Розрахунки тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання  виконано відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та  постачання, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води, затвердженого  постановою КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги»,  Порядку 

розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 

послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального 

розвитку , будівництва та ЖКГ України 12 вересня 2018 року № 239. 

 

Діючі на даний час тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання було встановлено постановами  НКРЕКП в наступних розмірах: 

   

Вартість 1 Гкал теплової енергії, її виробництво, транспортування та 

постачання: 

 

- Населення багатоквартирних будинків (за старими договорами) -  1323,63  

грн/Гкал (без ПДВ),  постанова № 1789 від 11.12.2018 р.,  яка набрала чинності з 01 січня  

2019 р.; 

- Гуртожитки бюджетних установ та організацій -  1554,77  грн/Гкал (без ПДВ),  

постанова НКРЕКП № 2266 від 30.11.2020 р.,  яка набрала чинності з 01 грудня  2020 р.; 

- Бюджетні установи – 1547,30 грн/Гкал (без ПДВ),  постанова НКРЕКП № 2266 

від 30.11.2020 р.,  яка набрала чинності з 01 грудня  2020 р.; 

- Інші споживачі (крім населення) – 1540,95 грн/Гкал (без ПДВ), постанова 

НКРЕКП № 2266 від 30.11.2020 р.,  яка набрала чинності з 01 грудня  2020 р.; 

- Релігійні громади – 1495,18 грн/Гкал (без ПДВ),  постанова № 2266 від 

30.11.2020 р.,  яка набрала чинності з 01 грудня  2020 р. 

 

До переходу на нові договори про надання комунальних послуг відповідно до вимог 

Закону - для населення багатоквартирних будинків тарифи для розрахунків за спожиті 

послуги з теплопостачання відповідно до постанови  НКРЕКП № 2266 від  30.11.2020 р. не 

застосовувались. На даний час  продовжують діяти тарифи, які встановлено з 01.01.2019 р. 

За 2020 р. збитки підприємства від провадження діяльності з постачання теплової 

енергії та постачання гарячої води становили  31 890,65 тис. грн., в т.ч. за категоріями 

споживачів:  

- населення    ( - 30 537,53 ) тис. грн.; 

- бюджетні установи  ( - 1 376,87 ) тис. грн.; 

- інші споживачі  ( 24,18 ) тис. грн.; 



  

 

- релігійні організації  ( - 0,43 ) тис. грн. 

За 6 місяців 2021 р. збитки підприємства від провадження діяльності з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води становили  40 154,32 тис. грн., в т.ч. за 

категоріями споживачів:  

- населення    ( - 34 832,59 ) тис. грн.; 

- бюджетні установи  ( - 5 079,64 ) тис. грн.; 

- інші споживачі  ( - 240,61 ) тис. грн.; 

- релігійні організації  ( - 1,48 ) тис. грн. 

 

 В зв’язку з введенням в дію в повному обсязі Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», який змінює принципи відносин, що виникають у процесі надання та 

споживання  житлово-комунальних послуг, зокрема, запроваджено нову термінологію та 

класифікацію комунальних послуг, змінює принципи нарахування плати за спожиті 

комунальні послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, передбачає 

різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг, виникає необхідність 

перегляду тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання 

шляхом встановлення економічно обґрунтованих тарифів, які відшкодовують усі витрати 

виробництва. 

При формуванні тарифів на теплову енергію підприємством було переглянуто річний 

план  виробництва, транспортування та постачання  теплової енергії на  2021 рік, з 

урахуванням фактичних обсягів реалізації теплової енергії за попередні періоди та всі статті 

витрат виробничої діяльності. 

В річному плані на 2021 рік обсяг реалізації теплової енергії  становить  144 594,069  

Гкал., в т.ч. за категоріями споживачів: 

- населення – 113 301,096 Гкал; 

- бюджетні установи – 29 001,522 Гкал; 

- інші споживачі – 2 285,125 Гкал; 

- релігійні організації – 6,326 Гкал. 

 

  Питома вага населення у загальній реалізації теплової енергії на 2021 рік становить 

78,36 %, бюджетних установ – 20,06 %, інших споживачів, релігійних організацій – 1,58 %. 

При  формуванні  тарифів на теплову енергію  враховувались діючі  ціни на 

природний газ, підвищення розміру мінімальної заробітної плати в державі, відповідно, 

єдиного соціального внеску, діюча на дату розрахунку тарифів вартість електричної енергії, 

централізованого водопостачання та водовідведення, інших матеріальних витрат, 

нарахування податків відповідно до Податкового кодексу України, фінансових витрат 

відповідно до графіку фінансування та повернення кредиту Світового банку.  

Підприємством розраховано тарифи на виробництво теплової енергії ТЕС, КГУ в 

розрізі категорій споживачів, які затверджено НКРЕКП та які є  складовою витрат тарифів на  

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання. 

            Таким чином, розмір розрахункових тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання (без ПДВ) без використання центральних теплових 

пунктів, індивідуальних теплових пунктів,  в розрізі категорій споживачів становить:  

 

 

Категорія 

споживачів 

 

Постанови 

НКРЕКП діючих 

тарифів  

 

Чинні  

тарифи, грн/Гкал 

без ПДВ  

Плановані тарифи на 

теплову енергію, її 

виробництво, 

транспортування та 

постачання, грн/Гкал, 

без ПДВ 

Відсоток 

зміни  

Населення за 

старими 

договорами 

№ 1789 від 

11.12.2018 

1323,63 1856,79 40,3 



  

 

Населення за 

новими 

договорами 

№ 2266 від 

30.11.2020 

1554,77 1856,79 19,4 

Бюджетні 

організації 

 

№ 2266 від 

30.11.2020 

1547,30 2015,14 30,2 

Інші 

споживачі 

№ 2266 від 

30.11.2020 

1540,95 2051,95 33,2 

Релігійні 

установи 

№ 2266 від 

30.11.2020 

1495,18 2036,99 36,2 

В т. ч. за видами ліцензованої діяльності: 

 

- виробництво теплової енергії для потреб населення – 1589,23 грн/Гкал; 

- виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ – 1742,28 грн/Гкал; 

- виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів – 1749,33 грн/Гкал; 

- виробництво теплової енергії для потреб релігійних організацій – 1713,74 грн/Гкал. 

 

- транспортування теплової енергії для потреб населення – 258,42 грн/Гкал; 

- транспортування теплової енергії для потреб бюджетних установ – 263,54 грн/Гкал; 

- транспортування теплової енергії для потреб інших споживачів – 292,28 грн/Гкал; 

- транспортування теплової енергії для потреб релігійних організацій – 312,21 грн/Гкал; 

 

- постачання теплової енергії для потреб населення – 9,14 грн/Гкал; 

- постачання теплової енергії для потреб бюджетних установ – 9,32 грн/Гкал; 

- постачання теплової енергії для потреб інших споживачів – 10,34 грн/Гкал; 

- постачання теплової енергії для потреб релігійних організацій – 11,04 грн/Гкал; 

 

При формуванні тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання  для всіх категорій споживачів підприємством виконано розрахунки за 

наступними статтями  витрат: 

 

1. Стаття витрат «Витрати на паливо для виробництва теплової енергії 

котельнями»  

Основною складовою витрат, яка впливає  на  розмір тарифу на виробництво теплової 

енергії  є вартість природного газу. Починаючи з травня 2021 року на ринку природного газу 

спостерігається зростання цін на природний газ. 

Відповідно до договору № 7501-НГТ-34  від 30.06.2021 р. постачання природного газу 

з ТОВ «Газопостачальна компанія» Нафтогаз Трейдинг", ціна обсягів газу, визначених як 

Обсяг 1 (фіксований) в період з 01.06.2021 до 31.05.2022  становить 6 183,33 грн. (без ПДВ).  

Крім того, тариф на послуги транспортування природного газу – 124,16 грн. (без 

ПДВ),  коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у 

відповідному періоді на рівні  1,1 умовних одиниць. Всього з коефіцієнтом – 136,58 грн. /тис. 

куб. м. (без ПДВ). 

Відповідно до додаткової угоди до Договору постачання природного газу № 7501-

НГТ-34, з 01 серпня 2021 р. ціна природного газу для Обсягу ІІ становить 12 430,04 грн. за 

1000 куб.м. (без ПДВ).    Крім того, тариф на послуги транспортування природного газу –– 

136,58 грн. /тис. куб. м. (без ПДВ).  

            Таким чином, ціна природного газу з врахуванням тарифу на послуги з 

транспортування  магістральними мережами становить (без ПДВ):  

       обсяги 1 -    6 319,91  грн. за 1000 куб.м.;  



  

 

       обсяги 2 -  12 566,62  грн. за 1000 куб.м. 

            Середньозважена вартість палива відповідно до обсягів, визначених у договорі  

постачання природного газу з ТОВ «Газопостачальна компанія» Нафтогаз Трейдинг" 

становить 7 600,87 грн. за 1000 куб.м.; 

                    Вказана вартість газу вказана без врахування послуг з розподілу природного газу.   

                    Згідно Договору розподілу природного газу  від 01.01.2016 р. № 094210 GC53EPO16 

оператором ГРМ  є Акціонерне Товариство  «Оператор газорозподільної системи 

«Хмельницькгаз». 

                    Відповідно до постанови НКРЕКП № 2784 від 30.12.2020  «Про встановлення тарифу 

на послуги розподілу природного газу для АТ «Хмельницькгаз», тариф на послуги з 

розподілу природного газу з 01 січня 2021 року становить 1,66 грн за 1 куб. м. на місяць (без 

урахування ПДВ).  

Таким чином, загальна середньозважена ціна природного газу для розрахунку витрат на 

паливо діяльності з виробництва теплової енергії котельнями на газу за всіма складовими 

становить   9 260,87 грн/тис.куб.м  (без ПДВ). 

В розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії середньозважена вартість 

палива на одиницю відпуску теплової енергії з колекторів котелень та ТЕС на газу без 

урахування обсягу теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності  

становить 1 265,69 грн/Гкал, в т.ч. за категоріями споживачів: 

- населення  1 259,23 грн/Гкал; 

- бюджетні організації – 1 291,00 грн/Гкал; 

- інші споживачі – 1 291, грн/Гкал; 

- релігійні організації -  1 044,48 грн/Гкал. 

Загальна вартість газу для потреб котелень та ТЕС на газу – 152 937,58 тис. грн. 

 

Середньозважена вартість газу від котелень та ТЕС на газу, в перерахунку на 1 Гкал річного 

обсягу реалізації теплової енергії споживачам, становить 1057,70 грн/Гкал. 

 

2. Стаття витрат «Сумарна вартість виробництва теплової енергії власними ТЕС, КГУ 

та установками з використанням альтернативних джерелах енергії» 

 

Витрати на виробництво теплової енергії власними ТЕС, КГУ, установками з 

використанням альтернативних джерелах енергії є складовою витрат тарифів на  

виробництво теплової енергії.  

В розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії собівартість теплової енергії  

 власних ТЕС, КГУ та установок з використанням альтернативних джерел енергії становить 

71 585,542  тис. грн., в т.ч. за категоріями споживачів: 

- населення  49 313,81 тис. грн.; 

- бюджетні організації – 20 584,483 тис. грн.; 

- інші споживачі – 1 687,249 тис. грн. 

Крім собівартості виробництва у розмірі 71 585,542 тис. грн., закладено 

розрахунковий прибуток, який становить 3 017,596 тис. грн, в т.ч.  2 557,29 тис. грн. 

планується використати для погашення кредиту по Договору про субкредитування від 20 

листопада 2014 р. -  Угода про позику «Підвищення енергоефективності в секторі 

централізованого теплопостачання України»,   460,31 тис. грн. – податок на прибуток. 

        Загальна вартість теплової енергії  власних ТЕС, КГУ та установок з використанням 

альтернативних джерел енергії становить  74 603,138 тис. грн.  

 

     Розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії ТЕС, КГУ здійснено 

підприємством відповідно до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на 

електричну та теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових 



  

 

електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою НКРЕКП від 

01.08.2017 № 991. 

В тарифі на виробництво теплової енергії ТЕС теплова енергія  виробляється з 

використанням альтернативних джерел енергії. Відповідно до Постанови НКРЕКП № 97 від 

14.01.2020 р. «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії КП 

«Міськтепловоденергія», тариф на виробництво теплової енергії з використанням 

альтернативних джерел енергії встановлено в розмірі 1103,65 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 

Проєкт тарифу на виробництво теплової енергії КГУ для  категорії споживачів 

«населення» (коригування паливної складової)  схвалено та оприлюднено на офіційному 

вебсайті  НКРЕКП  28 липня  2021 р.  у розмірі 1646,78 грн/Гкал.  

Для бюджетних установ, інших споживачів на відкритих обговореннях проєкту 

НКРЕКП  тарифи будуть відкориговані з врахуванням вартості природного газу відповідно 

до додаткової угоди на постачання природного газу по «обсягах 2» на серпень 2021 р.  

Розрахунковий розмір тарифів становить: 

- бюджетні організації  – 2 608,22 грн/Гкал; 

- інші споживачі            – 2 606,87 грн/Гкал. 

 

Згідно Закону України «Про теплопостачання», тариф на виробництво теплової 

енергії установками з використанням альтернативних джерелах енергії розраховано на рівні 

90 %  розміру середньозважених тарифів на теплову енергію для Хмельницької обл., 

опублікованих на сайті Держенергоефективності  25 червня 2021 року у наступних розмірах: 

- населення – 1 040,12 грн/Гкал; 

- бюджетні організації  – 1324,74 грн/Гкал. 

 

В розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії середньозважена собівартість 

витрат виробництва теплової енергії власними ТЕС, КГУ та установками з використанням 

альтернативних джерел енергії,  виходячи з обсягу відпуску  теплової енергії з колекторів 

власних ТЕС, КГУ, установок з використанням альтернативних джерел енергії без 

урахування обсягу теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності  

становить 1410,41 грн/Гкал, в т.ч. за категоріями споживачів (додаток 19): 

- населення  1298,54  грн/Гкал; 

- бюджетні організації – 1741,91  грн/Гкал; 

- інші споживачі – 1754,88  грн/Гкал. 

Вартість виробництва 1 Гкал теплової енергії на власних ТЕС, КГУ та установках з 

використанням альтернативних джерел енергії з урахуванням розрахункового прибутку 

становить 1 469,87 грн/Гкал, в т.ч. за категоріями споживачів: 

- населення  1 359,01 грн/Гкал; 

- бюджетні організації – 1 798,11 грн/Гкал; 

- інші споживачі – 1 814,45 грн/Гкал. 

 
3. Стаття витрат «Електрична енергія»  

 

КП «Міськтепловоденергія» при формуванні витрат на електричну енергію на 

технологічний процес діяльності з централізованого теплопостачання та господарські 

потреби  планує використання електричної енергії власного виробництва когенераційними 

установками та  купованої електричної енергії.  

Підприємство здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії 

згідно постанови НКРЕКП  № 1161 від 21.06.2019 року «Про видачу ліцензії з виробництва 

електричної енергії КП «Міськтепловоденергія».       

На балансі підприємства обліковуються когенераційні установки в кількості 7 одиниць, 

які виробляють електричну енергію при комбінованому виробництві теплової та електричної 

енергії. 

Всі когенераційні  установки обладнані лічильниками виробництва електричної енергії.    



  

 

В зв’язку з тим, що  на ринку електричної енергії  підприємство обліковується як 

виробник електричної енергії  так і постачальник, то під час безперебійної роботи КГУ КП 

«Міськтепловоденергія» може забезпечувати власною електричною енергією об’єкти 

централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання, які знаходяться на 

мережах АТ «Хмельницькобленерго».    

Облік постачання електричної енергії знаходиться в точці розмежування електромереж. 

У період, коли КП «Міськтепловоденергія» не вистачає електричної енергії власного 

виробництва, для повного забезпечення електроенергією об’єктів теплопостачання,  

водопостачання та водовідведення підприємство здійснює закупівлю електричної енергії  у 

товариства з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна 

компанія». Облік купованої електричної енергії також знаходиться на лінії розмежування 

електричних мереж. 

Як було вказано вище, в зв’язку з тим, що на балансі підприємства обліковуються 

власні кабельні мережі, електрична енергія власного виробництва розподіляється як 

власними електричними мережами так і мережами інших енергопередавальних підприємств, 

а саме - АТ «Хмельницькобленерго». 

КП «Міськтепловоденергія» не є ліцензіатом з провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії. 

Відповідно до Методики обрахування плати за спільне використання технологічних 

електричних мереж, затверджених Постановою НКРЕ № 691 від 12.06.2008 р. із змінами, 

внесеними згідно з Постановами НКРЕКП від 19.09.2017 № 1144, від 21.06.2018 № 546, 

комунальному підприємству «Міськтепловоденергія» відшкодовуються обґрунтовані 

витрати на утримання технологічних електричних мереж спільного використання. 

Методика обов’язкова для застосування всіма юридичними та фізичними особами, які 

мають договірні відносини щодо спільного використання технологічних електричних мереж.          

В зв’язку з цим,  КП «Міськтепловоденергія» веде окремий облік понесених витрат за видом 

діяльності «розподіл електричної енергії власними електромережами». 

Собівартість  розподілу електроенергії власними мережами  за  6 місяців 2021 р. 

становила –16,9511 коп./кВт-год. 

Як вказано вище, на об’єкти централізованого теплопостачання використовується 

електрична  енергія  власного виробництва когенераційними установками, яка 

розподіляється власними мережами та мережами оператора системи розподілу - АТ 

«Хмельницькобленерго» за класами напруги. 

Загальна вартість власної електричної енергії виробництва КГУ, яка розподіляється по 

власним мережам складає 230,5114 коп./кВт-год. (без ПДВ), а саме: 

- вартість електроенергії виробництва КГУ відповідно до вартості природного газу на 

серпень 2021 р. становитиме 213,5603 коп./кВт-год., при вартості природного газу 

12 566,62 грн/тис.куб.м. без ПДВ. 

- собівартість  розподілу електроенергії по власним мережам, яка за 6 місяців 2021 р. 

становила – 16,9511 коп./кВт-год. 

 

Загальна вартість купованої електроенергії енергії від ТОВ «Чернівецька обласна 

енергопостачальна компанія» згідно договору № 585 від 08.06.2021 року, з платою за 

послугу з розподілу електричної енергії по І класу напруги, яка розподіляється по мережам 

іншої електропередавальної організації (АТ «Хмельницькобленерго») складає без ПДВ    

188,385 коп./кВт-год., а саме: 

               - вартість активної електроенергії з врахуванням тарифу на передачу НЕК «Укренерго» -

169,167 коп- кВт/год  

               - вартість розподілу електроенергія по І класу напруги по мережам іншої 

енергопередавальної організації відповідно до Постанови НКРЕКП № 2381 від 09.12.2020 р. 

-  19,218 коп./кВт-год. 



  

 

                    В зв’язку з підвищенням вартості природного газу та, відповідно, вартості енергоносіїв 

на ринку електричної енергії, підприємство застосовує на куповану електричну енергію 

коєфіцієнт 1,1: 169,167*1,1=186,084 коп./кВт-год. 

 

В діяльності з виробництва теплової енергії котельнями, в діяльності з 

транспортування теплової енергії  планується використання електричної енергії виробництва  

когенераційними  установками, в т.ч. частина  електричної енергії  планується з врахуванням 

витрат по розподілу електричної енергії  власними мережами.  

На господарсько-побутові потреби використовується як власна, так і купована 

електроенергія з розподілом по 1 класу напруги. 

За статтею «Електроенергія» для технологічних потреб  витрати  становлять 9 859,35 

тис. грн, що становить 68,19 грн/Гкал, в т. ч. за видами діяльності: 

- виробництво теплової енергії котельнями та ТЕС при виробництві теплоенергії на 

газу – 1 498,84 тис. грн.; 

-  транспортування теплової енергії – 8 360,51 тис. грн. 

 

4. Стаття витрат «Вода для технологічних потреб та водовідведення» 

  

     В діючому тарифі на теплову енергію за старими договорами вартість 1 куб. м. 

централізованого водопостачання та водовідведення врахована відповідно до постанови 

НКРЕКП № 1575 від 28.12.2017 р.  

    В тарифах, які діють з 01 грудня 2020 р. за новими договорами вартість 1 куб. м. 

централізованого водопостачання та водовідведення врахована відповідно до постанови 

НКРЕКП № 283 від 04.02.2020 р. в розмірах: 

- централізоване водопостачання – 10,90 грн/куб.м., без ПДВ; 

- централізоване водовідведення –   9,29 грн/куб.м., без ПДВ. 

 

    В розрахунку тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання 

вартість централізованого водопостачання та водовідведення врахована відповідно до 

Постанови НКРЕКП  № 2499 від 16.12.2020 р. 

    

 

Елемент витрат 

В чинних  

тарифах на 

теплову енергію 

для населення за 

старими 

договорами,     

вартість елемента 

витрат  грн/куб.м.,                 

без ПДВ 

В планованих  

тарифах на теплову 

енергію,                         

вартість елемента витрат  

грн/куб.м.,  

 без ПДВ 

Відсоток 

зміни, %  

Водопостачання 8,79 11.88 35,15 

Водовідведення 6,76 10,22 51,18 

 

За даною статтею  витрати становлять 1 212,11 тис. грн, що становить 8,38 грн/Гкал, в 

т. ч. за видами діяльності: 

-  виробництво теплової енергії котельнями – 46,5 тис. грн.; 

-  транспортування теплової енергії – 1 165,22 тис. грн.; 

-  постачання теплової енергії – 0,39 тис. грн.; 

                      Витрати загальновиробничого та адміністративного призначення – 6,53 тис. грн. 

розподіляються між всіма видами діяльності підприємства. 

 

5. Стаття витрат  «Витрати на оплату праці» 



  

 

         Розрахунок фонду оплати праці персоналу виконано на підставі штатного розкладу 

підприємства,  «Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад та територій України, 

Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців  житлово-

комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-

комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення 

України на 2017-2024 роки,  відповідно до чинного законодавства.  

     В тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, відповідно 

до постанови НКРЕКП № 2266 від  30.11.2020 р. розрахунок фонду оплати праці здійснено, 

виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на  рівні 2270,00 грн., 

середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого становить  12 528,62 грн, в т.ч.: 

-   виробництво теплової енергії котельнями -  12 279,54 грн.; 

- транспортування теплової енергії                -  13 111,55 грн.; 

- постачання теплової енергії                          -  12 017,03 грн. 

       Постанова  НКРЕКП № 2266 від  30.11.2020 р. застосована для споживачів бюджетної 

сфери, інших споживачів (крім населення), гуртожитків бюджетних установ та організацій. 

        До переходу на нові договори про надання комунальних послуг відповідно до вимог 

Закону - для населення багатоквартирних будинків тарифи для розрахунків за спожиті 

послуги з теплопостачання відповідно до постанова  НКРЕКП № 2266 від  30.11.2020 р. не 

застосовувались, - продовжують діяти тарифи, встановлені з 01.01.2019 р.  

        В зв’язку з цим у підприємства відсутні джерела  фінансування витрат на оплату праці у 

вказаних вище розмірах. 

       Так, за 2020 рік фактична середньомісячна заробітна плата 1 працюючого діяльності з 

централізованого теплопостачання становила 9 648 грн., в т.ч.: 

-   виробництво теплової енергії котельнями  -  9 447 грн.; 

- транспортування теплової енергії -  8 694 грн.; 

- постачання теплової енергії -  9 060 грн. 

               В розрахунках  тарифів фонд оплати праці розраховано, виходячи з середньозваженого 

розміру  прожиткового мінімуму для працездатних осіб  відповідно до Державного бюджету 

України на 2021 рік  на рівні  2 481,00 грн. -  з 01 грудня  2021 р., міжгалузевого коефіцієнту 

К 1,66, коефіцієнта  до розміру прожиткового мінімуму - 1,8.  

Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого з врахуванням частки персоналу 

загальновиробничого та адміністративного призначення в розрахунках  тарифів становить 

14 944,51  грн.  

   Довідково: середня заробітна плата штатних працівників по промисловості у Хмельницькій 

обл. за  березень  2021 р.  становила  14 956 грн. 

Підвищення витрат на оплату праці працівників діяльності з централізованого 

теплопостачання  відбулося внаслідок: 

  - збільшення   розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на одну 

особу в розрахунку на місяць згідно Закону України «Про Державний  бюджет України на 

2021 рік»; 

  - набрання чинності норм  Галузевої угоди на 2017-2024 роки в новій редакції, 

відповідно до яких  розраховані годинні тарифні ставки та посадові оклади працівників, - 

мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду з 1 червня 2021 р. в розмірі не менше 180 

відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Попередня норма -  

мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду в розмірі не менше 160 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб.  

 В зв’язку з цим, середньомісячна заробітна плата  1 працюючого, в порівнянні з 

середньомісячною заробітною платою  в тарифі  відповідно до постанови НКРЕКП  № 2266 

від  30.11.2020 р. зростає  на 19,28 %.  

Розрахункова  чисельність персоналу на  2021 рік становить 226,38 од., без 

врахування чисельності на    виробництво теплової енергії ТЕС, КГУ, на установках з 



  

 

використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії,  в т.ч. за видами 

ліцензованої діяльності: 

- виробництво теплової енергії котельнями      -  150,78 од.; 

- транспортування теплової енергії                    -    70,21 од.,  

-           постачання теплової енергії                              -     5,39 од. 

 

      В розрахунку тарифів на теплову енергію середній розряд складає: 

- виробництво теплової енергії котельнями       -  4,26; 

- транспортування теплової енергії                     -  5,15. 

 

В розрахунках тарифів заробітна плата  врахована із забезпеченням розміру 

мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених чинним 

законодавством, з урахуванням положень   Галузевої угоди, Колективного договору. 

                Середньооблікова   чисельність    штатних   працівників дічльності з 

централізованого  теплопостачання за  2020  рік становила  281 одиницю, в т.ч.:  

- виробництво теплової енергії котельнями   - 136 од.; 

- транспортування теплової енергії                -    65 од.; 

-       постачання теплової енергії                          -      3 од.; 

- виробництво теплової енергії власних ТЕС, КГУ, на установках з 

використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії – 77 од. 

 

         Загальний ФОП діяльності з виробництва теплової енергії котельнями, ТЕС на газу, 

транспортування та постачання теплової енергії становить  40 610,84 тис. грн.: 

-  виробництво теплової енергії котельнями – 26 342,0 тис. грн.; 

-  транспортування теплової енергії – 13 282,25 тис. грн.; 

-  постачання теплової енергії           – 986,59 тис. грн. 

                 Витрати на оплату праці з врахуванням частки персоналу загальновиробничого та 

адміністративного призначення становлять  280,86 грн./Гкал. реалізованої теплової енергії.     

 

6. Стаття витрат  «Відрахування на соціальні заходи»  

Відповідно, в зв’язку з збільшенням фонду оплати праці, збільшуються відрахування 

на соціальні заходи, які становлять 22 % від фонду оплати праці працівників. 

За даною статтею  витрати становлять 8 935,38 тис. грн., що становить 61,80 грн/Гкал. 

 

       7.   Стаття витрат «Амортизація»  

 

Розрахунок планових витрат по статті «Амортизація» здійснений у відповідності до 

Податкового кодексу України. 

В розрахунок  тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання віднесено лише амортизацію основних засобів розраховану за плановими даними 

на 2021 рік, які є власністю КП «Міськтепловоденергія», без урахування безоплатно 

отриманих та отриманих за рахунок грантів. Амортизаційні відрахування основних засобів 

будуть спрямовані на виконання інвестиційних заходів та на погашення тіла  кредиту 

Світового банку. 

За даною статтею витрат  амортизаційні відрахування  з врахуванням частки витрат 

загальновиробничого та адміністративного  призначення становлять 7 334,82 тис. грн., 

що становить 50,73 грн/Гкал. 

-  виробництво теплової енергії котельнями та ТЕС на газу – 2 878,51 тис. грн.; 

-  транспортування теплової енергії – 4 449,08 тис. грн.; 

-  постачання теплової енергії – 7,23 тис. грн. 

 



  

 

8. Стаття витрат «Інші витрати»  

В статті витрат «Інші витрати»  податки розраховано відповідно до Податкового 

кодексу України. 

В розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії котельнями екологічний 

податок складає 465,904 тис. грн., що становить  3,22 грн./Гкал.  

Податок на землю у розрахунках тарифів на теплову енергію становить: 

- виробництво теплової енергії – 122,208  тис. грн. 

- транспортування теплової енергії -  49,343 тис. грн., у т.ч. ЦТП – 25,478 тис. грн. 

- витрати загальновиробничого призначення – 399,974 тис. грн., які розподіляються між 

видами діяльності підприємства. 

                                               «Ремонтні роботи» 

            Відповідно до плану робіт по ремонту основних засобів  діяльності з виробництва 

теплової енергії котельнями, транспортування теплової енергії на 2021 рік, підприємство в 

розрахунок тарифів включає наступні витрати без ПДВ. 

         Виробництво теплової енергії котельнями 

- придбання матеріалів для виконання ремонтних робіт господарським способом – 128,308 

тис. грн.; 

- виконання робіт підрядним способом на суму 1 566,724 тис. грн. 

       Транспортування теплової енергії 

- придбання матеріалів для виконання ремонтних робіт господарським способом – 453,836 

тис. грн. 

Вартість матеріалів на виконання ремонтних робіт та виконання робіт підрядним 

способом в тарифі на теплову енергію становлять 2 148,868 тис. грн. (без врахування ФОП з 

відрахуваннями), що складає 14,86 грн./Гкал.  

 . 

9. Стаття витрат «Фінансові витрати»  

 

В діяльності з виробництва теплової енергії фінансові витрати відповідно до договором № 

13010-05-102 (МБРР)  становлять 234,311 тис. грн. 

В діяльності з транспортування теплової енергії   фінансові витрати становлять 524,93 

тис. грн., в т. ч. за договором № CPF DU 5/14 (НЕФКО) – 34,864 тис. грн., відсотки  за 

договором № 13010-05-102 (МБРР) – 490,064 тис. грн. відповідно до графіку фінансування та 

повернення кредиту на реконструкцію теплових мереж в м. Кам’янці-Подільському за 

рахунок коштів Світового банку. 

  Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» впроваджує інвестиційний проект, 

який фінансується за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Заходи 

в рамках Проєкту дозволять зменшити витрати паливно-енергетичних ресурсів, втрати 

теплової енергії в мережах, а також підвищити надійність теплопостачання та покращити 

якість наданих послуг.  

Реалізація Проєкту «Підвищення енергоефективності у сфері централізованого 

теплопостачання України» започаткована підписанням Угоди про позику між Україною та 

МБРР № TF 016327  від 26.05.2014 року та Угоди  про позику № 8387-UA від 26.05.2014 

року  між Україною та Світовим банком 26 травня 2014 року. Проєкт був погоджений 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ і місто Кам’янець-Подільський 

в особі комунального підприємства «Міськтепловоденергія» стало учасником вищевказаного 

Проєкту. 

Рішенням 66 сесії Кам’янець - Подільської міської ради від 08.07.2014 року №8/66 

підтримано участь Комунального підприємства «Міськтепловоденергія» у спільному з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проєкті «Підвищення енергоефективності в 

секторі централізованого теплопостачання України»  

20 листопада 2014 року КП «Міськтепловоденергія» уклало відповідні Договори про 

субкредитування. 



  

 

  Одним із напрямків проекту є реконструкція теплових мереж в м. Кам’янці – 

Подільському.   

В розрахунках тарифів фінансові витрати становлять 759,24 тис. грн,, що становить 

5,25 грн/Гкал. 

 
      Адміністративні витрати  розподіляються між всіма видами діяльності підприємства.  

 

       В розрахунках тарифів на теплову енергію адміністративні витрати складають  2 650,36 тис. грн., 

що становить 18,33 грн/Гкал,  в т.ч. за  видами  діяльності:  

- виробництво теплової енергії котельнями та ТЕС на газу – 1 719,14 тис. грн; 

- транспортування теплової енергії – 866,83 тис. грн; 

- постачання теплової енергії – 64,39 тис. грн. 

 

У відсотках до розміру тарифу на теплову енергію адміністративні витрати становлять: 

- теплова енергія для потреб населення – 0,99 %; 

- теплова енергія для потреб бюджетних установ – 0,9 %; 

- теплова енергія для потреб інших споживачів – 0,9 %. 

 

         Повна собівартість теплової енергії складається із сукупності виробничої собівартості, 

адміністративних, інших операційних та фінансових витрат. 

КП «Міськтепловоденергія» відповідно до п. 27 Порядку формування тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води, затвердженого постановою КМУ № 869 від 1 червня 2011 р.,  «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», включило до 

розрахунку тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання обігові 

кошти за рахунок планованого прибутку в обсязі, що не перевищує 4 % від повної планової 

собівартості теплової енергії (без урахування витрат на відшкодування втрат та вартості виробництва 

теплової енергії на власних теплоелектростанціях, когенераційних установках, установках з 

використанням альтернативних джерел енергії).  

Обігові кошти будуть спрямовані ліцензіатом на фінансування витрат, пов’язаних з 

придбанням природного газу, електричної енергії, а також інших витрат, визначених структурою 

тарифів на теплову енергію у разі, коли такі витрати не відшкодовуються діючим тарифом, з метою 

запобігання збитків підприємства.  Розмір обігових коштів становить  9 095,69  тис. грн., що 

становить  62,91 грн/Гкал,  в т.ч. за видами діяльності: 

- виробництво теплової енергії котельнями та ТЕС на газу – 7 736,82 тис. грн; 

- транспортування теплової енергії – 1 308,15 тис. грн; 

- постачання теплової енергії – 50,72 тис. грн. 

 

Відповідно до розрахункової вартості 1 Гкал теплової енергії, її виробництва, 

транспортування та постачання в розрізі категорій споживачів, підприємство здійснило 

розрахунок тарифів на послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої 

води. 

 

 


